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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.5.1993
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Erdal inönü
Başbakan V.
GEREKÇE
Uluslararası karayolu taşımacılığı, üretim yerinden tüketim mahalline aktarmasız ve hızlı taşı
ma yapılmasına uygun olması nedeniyle, diğer taşıma türlerine göre daha fazla tercih edilmekte
dir.
Avrupa'da en büyük taşıt filosuna sahip olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, 15 bin adet
çekici treylerin yanısıra 240 bin adetlik kamyon parkı mevcuttur. Bugün için, uluslararası karayo
luyla eşya taşıması yapmak üzere 383 taşımacı Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almış
bulunmaktadır.
Son yıllarda Avrupa ülkelerinde meydana gelen gelişmeler ile geçiş belgesi teminindeki güç
lükler, geçiş ücretlerindeki artışlar ve AT'nın, taşıtların teknik özellikleri ile ilgili olarak aldığı
kararlar, taşımacılarımızı olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır.
Türkiye'ye yılda 600-700 milyon Dolar döviz kazandıran taşımacılarımıza yeni iş sahaları açı
labilmesi için, bilhassa yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetleri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin
yararına inanılmaktadır.
Türkiye-Gürcistan arasında 30.7.1992 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu taşımacılığı
Anlaşması ile, taşımacılarımıza yeni iş imkânlarının yaratılacağı ve iki ülke arasındaki sosyal ye
ekonomik faaliyetlerin de olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir.
Sözkonusu Anlaşma, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ve transit karayolu taşımalarının
belli bir düzene kavuşturulmasını amaçlamakta ve bunun yanında;
— Dönüş yükü ve üçüncü ülke taşımaları,

—• Geçiş ücretleri,
— Taşıtların ağırlık ve boyutları,
— Geçiş belgelerinin şekli ve sayısı,
— Yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin kolaylaştınlması,
— İzne tabi olan ve izne tabi olmayan taşımalar,'
— Sürücülerin uyacağı koşullar,
— Kanun ve nizamlara uymayan sürücüler için alınacak önlemler,

•

— Yolcular, bagaj ve eşya için yaptırılacak sigorta, •
gibi konuları kapsamaktadır.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bayındırlık, fmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Esas No.: 1/547
Karar No.: 4

27.10.1993
'

.
'

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Uluslararası
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"
Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 27.10.1993
tarihli 3 üncü Birleşiminde incelenip görüşüldü.
Türkiye'ye yılda 600-700 milyon dolar döviz kazandıran taşımacılarımıza yeni iş sahaları açı
labilmesi için, bilhassa yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yara
rına inanılmaktadır.
Söz konusu Anlaşma ile de iki ülke arasındaki ikili transit karayolu taşımaları belli bir düzene
kavuşturulmuş aynca dönüş yükü, üçüncü ülke taşımalan, geçiş ücretleri, taşıtlann ağırlık ve
boyutlan, geçiş belgeleri, gümrük formaliteleri, izne tabi olan ve olmayan taşımalar, sürücülerin
uyacağı kurallar, sürücüler için alınacak önlemler, yolcular ile bagaj ve eşya için yaptırılacak
sigorta gibi konuları düzenleyici hükümler getirilmiştir.
Komisyonumuz; Türkiye ile Gürcistan arasında 30.7.1992 tarihinde imzalanan Karayolu Taşı
macılığı Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Tasarıyı uygun görerek benimsemiş ve maddelere
geçilmesine karar vermiştir.
,
Müteakiben Tasannın maddeleri müzakere edilerek 1,2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz, havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa .
saygı ile arz olunur.
Başkan
Muhammet Kaymak
Adana

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanvekili
. İrfettin Akar
Muğla
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Üye
Turgut Tekin
Adana
Üye
Fethi Akkoç
Bursa
Üye
İsmail Sancak
istanbul

Üye
Ömer Lütfi Coşkun
Balıkesir
Üye
Mustafa Doğan
Gaziantep
Üye
Hüseyin Erdal
Yozgat

Üye
Ali Uzun
'
.
Zonguldak
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
7.11.1993
Dışişleri Komisyonu
Esas No.: 1/547
Karar No.: 16
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Uluslararası
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı
Komisyonumuzun 1.12.1993 tarihli 6 ncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
'
Taşımacılarımıza yeni iş imkânları yaratacağı ve iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik faali
yetleri olumlu yönde etkileyeceği düşünülen, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ve transit kara;
yolu taşımalarının belli bir düzene kavuşturulmasım amaçlamakta olan Anlaşma Komisyonumuz
ca uygun görülerek Tasan aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
'
Başkanvekili
Erdal İnönü
Fethi Akkaç
izmir
Bursa
Üye
Üye
Tunç Bilget
İsmet Sezgin
Aydın
Aydın
Üye
Üye
A. Cemil Tunç
Doğancan Akyürek
Elazığ
istanbul
Üye
Üye
Engin Güner
Leyla Yeniay Köseoğlu
İstanbul
istanbul
Üye
Üye
Atilla Mutman
Ali Eser
İzmir
Samsun
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 30.7.1992 tarihinde Tiflis'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
E. inönü
Başbakan V.
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
Devlet Bakanı
Prof. E. İnönü
C. Çağlar
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Prof. T. Çiller
E. Ceyhun
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.Gönen
/. Tez
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
G. Ergenekon
• Prof TAkyol
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. Kahraman
O. Kilercioğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. A. Yılmaz
Ö. Barutçu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Ş. Ercan
E. Şahin
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
M.S.Oktay
M. Batallı
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
t
/. Sezgin
Af. Ayaz
Maliye ve Gümrük Bakanı
Dışişleri Bakanı *
S. Oral
H. Çetin
Millî Eğitim Bakanı
Bay. ve iskân Bakanı
K. Toptan
Prof. O. Kumbaracıbaşı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Y. Aktuna
Y. Topçu
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
N. Cevheri
M. Moğultay
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M. T. Köse
E. Faralyalı
•Kültür Bakanı
Turizm Bakanı
D. F. Sağlar
Prof. A. Ateş
Orman Bakanı
Çevre Bakanı
V.Tanır
B. D. Akyürek
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA
VE TURİZM KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcis
tan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1, — Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcis
tan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDAKİ ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti, iki ülke arasında ve
ülkeleri üzerinden transit geçilerek yapılacak karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylıştarmak istemiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır ;
Madde 1
Sözkonusu Anlaşma hükümleri, Âkit Taraf ülkelerinden birinde kayıtlı ve uluslararası taşıma
cılık yapma yetkisi olan taşıtlarla, iki Âkit Taraf ülkesi arasında ve diğer Âkit Taraf topraklarından
transit olarak yapılan karayoluyla uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığına uygulanacaktır.
• Madde 2
Tanımlar
"Taşımacı" terimi, Âkit Tarafların kanun, tüzük ve kurallarına uygun olarak yolcu ve eşya taşı
maya yetkili kılınmış her gerçek veya tüzelkişiyi,
"Taşıt terimi"
a) Eşya taşıma amacıyla herhangi kamyon, treylerli kamyon, çekici taşıt veya semi treylerli
çekici taşıtı, semi treyleri.
b) Yolcu taşımacılığı amacıyla şoför hariç 8'den fazla yolcu taşımacılığı için imal edilmiş her
hangi karayolu taşıtı olarak bir otobüsü ve de yolcu eşyası taşımak için treyleri ifade eder.
"İzin Belgesi" terimi, bu anlaşmaca öngörülmüş diğer "izin belgeleri" gibi, Âkit Taraflardan
birinde kayıtlı bir karayolu taşıtına diğer Âkit Tarafından kendi ülkesine giriş, çıkış ve transit geçi
N
şi sağlamak için verilmiş olan izini gösterir.
"Kota" terimi, her Âkit Tarafın yetkili makamlarınca yıllık olarak verilen izin belgesi sayısını
ifade eder.
"Düzenli otobüs seferi" terimi; yolcu indirmek ve bindirmek için durmada olduğu.gibi, taşıma
seferinin düzenliliği ve sürecini gözönünde bulundurarak, belirlenmiş güzergah, tarife ve ücret
tarifesine göre; iki Âkit Taraf toprakları arasında yapılan yolcu taşımacılığı anlamındadır.
"Düzenli transit otobüs sefer" terimi, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde başlayıp diğer Âkit
ülke topraklarında yolcu alıp bırakmaksızın geçen ve üçüncü bir devlet topraklarında sona eren
düzenli otobüs seferini ifade eder.
«
"Mekik sefer" terimi, bir ülkedeki kalma sürelerinin uzunluğuna göre önceden gruplaştınlmış
yolcuların, aynı kalkış yerinden, aynı varış yerine hareketi ve belirtilen süre sonunda kalkış yerine
dönüşünü kapsayan organize edilmiş.uluslararası yolcu taşımacılığıdır. (Grupla seyahat eden yol
cuların aynı grupla dönmeleri gerekmektedir, kalkış yerinden birinci dönüş seyahati ve kalkış yeri
ne son seyahat yolcu olmaksızın gerçekleşecektir.)
"Kapalı kapı seferi" terimi (turistik taşıma), bir tur içinde, bir ve aynı yolcu grubunun bir ve
aynı taşıtla Âkit Taraflardan birinin topraklarında bir yerden başlayan ve yolcu indirip bindirmeksizin aynı Âkit Tarafta sona eren uluslararası taşımacılık anlamındadır.
"Transit taşıma" terimi, bir Âkit Taraf topraklan üzerinden, sözkonusu ülke topraklarının
dışındaki kalkış ve varış noktalan arasında yapılan yolcu ye eşya taşımacılığını ifade eder.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 3
Bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak her Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın yolcularına, şahsî
eşyalanna, ticarî eşya ve taşıtlara her Âkit Tarafın yetkili makamlannca belirtilen güzergahlar üze
rinden transit geçiş hakkı tanıyacaktır.
Madde4

'

Âkit Taraf, kendi topraklan içinde diğer Âkit Taraf taşıtlanndan aşağıdakiler dışında herhangi
ithal veya ihraç vergisi veya ücretli (gümrük vergisi dahil) almayacaktır:
a) Karayolu şebekesi altyapısının kullanımından alınan ücretler (Karayolu ve köprü),
b) Ulusal ve uluslararası yakıt fiyatlan arasındaki farkı karşılamak üzere, ayncalık gözetmeksi
zin alınacak ücretler,
c) Taşıtın ağırlığı, boyutlan veya yükü Âkit Taraflann millî mevzuatında belirtilen limitleri
aştığı takdirde alınacak ücretler,
d) İki Âkit Tarafça anlaşmaya vanldığı takdirde, Âkit Taraflardan birinin taşıtları diğer Âkit
Taraf topraklannda tespit edilmiş kotanın üzerinde yapılan taşımalardan dolayı alınacak ücretler.
Bu konu özel bir protokolle düzenlenir.
Madde 5
Bir Karma Komisyon İki Âkit Taraf temsilcilerinden meydana gelecek şekilde oluşturulacak
tır.
Karma Komisyonun Görevleri:
a) Sözkonusu Anlaşmanın tam olarak yürütülmesini denetlemek,
.

.

.

•

'

•

'

•

)

'

•

b) izin belgelerinin şeklini, sayısını, zamanını ve teati yollannı belirlemek,
c) Sözkonusu anlaşmanın 28 inci maddesine istinaden yetkili makamlar arasında direk olarak
çıkmayacak olası sorunlann çözümü için inceleme yapmak ve önerilerde bulunmak,
d) Sözkonusu anlaşma kapsamında yer alan diğer ilgili tüm konulan gözden geçirmek ve
çözümlenmesi için tavsiyelerde bulunmak,
e) Ulaştırmayla ilgili olduğu karşılıklı kabul edilen herhangi diğer ilgili konulan gözönüne
almak,
Karma Komisyon, gerektiğinde.Âkit Taraflardan birinin talebi üzerine sırayla Gürcistan ve
Türkiye'de toplanacaktır.
Karma Komisyon'da görüşülecek gündem, Âkit Taraflarca yukanda bahsedilen görevler ışı
ğında önceden diplomatik kanallar yoluyla hazırlanacaktır.
Karma Komisyon, sözkonusu Anlaşmanın herhangi maddesinin değiştirilmesi için tavsiyede
bulunabilir ve onay için yetkili makamlara sunabilir.
, Yolcu Taşımacılığı
Madde 6

v-

-

.

Bir Âkit Tarafın taşımacısı, diğer Âkit Tarafın yetkili makamından önceden bir yıllık izin bel
gesi alarak diğer Âkit Taraf topraklannda bir düzenli sefer veya bir düzenli transit sefer işletecek
tir. '
. , '
«
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 7
Âkit Tarafların yetkili makamları bu tip taşımalarla ilgili önerileri önceden teati edeceklerdir.
Sözkonusu öneriler, taşımacının adı (şirket), güzergah, zaman tarifeleri, taşımacının duracağı
ve yolcu bindirip indireceği yerler, belirlenen süre ve taşıma düzeni gibi konularla ilgili bilgileri
içereceklerdir.
Madde8
Her iki Âkit Tarafça icra edilmesi uygun görülürse, her iki Âkit Tarafın kabul ettiği şartlara
uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda, bir Âkit Taraf sımrlannda kayıtlı bir taşıt tarafından,
diğer bir Âkit Tarafa veya diğer Âkit Taraftan yapılacak kapalı kapı seferi, (transit turist) ve mekik
seferi izin belgesine tabi olmayacaktır.
Madde 9

•

Bir özel izin belgesi, başka birşey ifade etmiyorsa, her düzensiz gidiş dönüş otobüs seferi için
verilecektir.
Sözkonusu izin belgelerini alma kuralları ve şekilleri, her iki Âkit tarafın yetkili makamları
tarafından kararlaştırılacaktır.
Eşya Taşımacılığı
Madde 10
İki Âkit Taraf toprakları arasında veya üzerinden taşıtlarla yapılan eşya taşımacılığı, aşağıda
belirtilen durumlar dışında, yetkili makamlar tarafından yerilen ve kotaya bağlı, mevcut izin belge
sine tabi olacaktır.
a) Cenaze taşınması (özellikle bu amaçla düzenlenmiş taşıtlar tarafından);
b) Tiyatro gösterisi için dekoratif malzemelerin taşınması;

• •• ı

c) Müzikal gösteriler, sinema, sirk ve folklor gösterisi, spor aktiviteleri, TV ve radyo program
lan kayıtlan için gereken eşya, teçhizat ve hay vanlann taşınması;
d) Sanat eserlerinin taşınması;
e) Kesim hayvanlan dışındaki hayvanlann taşınması
f) Hasarlı veya bozuk taşıtlann taşınması,
g) Posta taşımacılığı,
h) Uçuş programındaki değişiklik.sonucu eşyalann havaalanına veya havaalanından arızi taşı
macılığı,
i) Doğal afetlerde yardım malzemelerinin taşınması;
j) Fuar ve sergi malzemelerinin taşınması,

,

k) Karma Komisyonunun ortak karanna göre belirlenecek diğer dunımlar.
Madde 11
Bir izin belgesi, bir taşıta her eşya taşımacılığı için bir gidiş dönüş seyahatine mahsus olarak
verilecektir. Verilen izin belgesi, başka bir şey ifade etmiyorsa, diğer Âkit Tarafın topraklarından
yük alma hakkı yermektedir.
Taşıtın boş girmesi halinde taşıtın kayıtlı olduğu ülkeye yük alması özel izin belgesine tabidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 12
İzin belgeleri bir yıl için geçerli olacaktır ve bir sonraki yılın belgeleri her yıl Kasım ayında
teati edilecektir. Bazı ek belgeler, Âkit Tarafların ihtiyaçları olduğunda, karşılıklı anlaşma temeli
ne göre teati edileceklerdir.
",
Bir transit izin belgesi, Âkit Tarafların toprakları üerinden yapılan bir gidiş dönüş transit seya
hat için geçerli olacaktır.
'
Aynı zamanda bir taşıt ve yalnızca belge verilen taşımacı için geçerli olacak ve devredileme
yecektir.
Her iki Âkit Tarafın Yetkili Makamları sözkonusu belgenin verilme kuralları ve şekillerinde
mutabık kalacaklardır.
•
Madde 13
1. İki Âkit Taraf arasında veya her iki tarafın topraklarından transit geçilerek yapılan silah,
cephane askerî teçhizatların ve patlayıcıların taşınması bu amaçla alınan bir özel izin belgesine
tabi olacaktır.
2. Özel izin belgesi gerektiren tehlikeli madde taşımacılığında belge, taşımacı tarafından
diğer Âkit Tarafın yetkili makamlarından alınacaktır.
3. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı için girişi yasaklanan malların taşınması, transit geçiş hakla
rının dışında olacaktır.
4. Dolu veya boş taşıt ağırlık ve boyutlarının diğer Âkit Tarafın millî mevzuatında belirtilen
limitleri aşması durumunda, taşımacı, ikinci ülkenin yetkili makamlarından bir özel belge alacak
tır.
5. Sözkonusu maddenin 1 ve 2 nci paragrafında belirtilen belgeleri taşımada kesin bir güzer
gah şart koşuyorsa, taşımacılık sözkonusu güzergah üzerinden yapılacaktır.
Madde 14
Anlaşma uyarınca yapılan karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı, TIR karneleri ve millî
kanun ve tüzükler kapsamı altında Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sözleşmesine tabi olacaktır.
Sözkonusu Anlaşmada belirtilen eşya taşımacılığı yukarıda şart koşulan uluslararası kalıplar
uyarınca icra edilecektir.
Diğer Hükümler
Madde 15
Bu Anlaşmayla öngörülen taşımalar, sadece uluslararası taşımacılık yapma yetkisi veren ülke
lerin mevzuatlarına uygun taşımacılar tarafından yapılacaktır. Bir taşımacıya verilen izin belgesi
yalnızca onun için geçerli olacak ve devredilemeyecektir.
Madde 16
Uluslararası taşımacılık yapan taşıtlar, ülkelerine ait plakayı ve ayırtedici işaretleri taşıyacak
lardır.
Madde 17
Bir taşımacı, diğer Âkit Tarafın topraklarındaki iki nokta arasında yetkili makamlardan özel
izin belgesi almadıkça yolcu ve eşya taşımacılığı yapamayacaktır.
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Madde 18
Bir taşımacı, ikinci ülkenin yetkili makamlarından bir özel izin belgesi alırsa, diğer Âkit Taraf
topraklarından 3 üncü ülkeye ve 3 üncü ülke topraklarından diğer Âkit Taraf topraklarına taşıma
yapma hakkına sahip olacaktır.
Madde 19
1. Bir otobüs veya bir kamyon sürücüsü, taşıtın sınıfına uygun ulusal veya uluslararası sürücü
belgesine ve ulusal tescil belgelerine sahip olacaktır.
2. Ulusal veya uluslararası sürücü belgesi, karayolu trafiği hususundaki Uluslararası Sözleş
me hükümlerine tabi olacaktır.
3. Bu Anlaşmanın hükümleri uyannca gereken izin belgeleri ve diğer belgeler taşıtta buluna
cak ve yetkili kontrol makamlarının isteminde verilecek ve gösterilecektir.
Madde 20
Bu Anlaşmanın hükümleri temelinde taşımacılık, taşımayı gerçekleştiren her taşıta yalnızca
zorunlu ulusal Sorumluluk Sigortası alma.şartıyla gerçekleştirilecektir.
Madde 21
1. Bu Anlaşma hükümlerinin ihlali durumunda, aracın kayıtlı olduğu ülkenin yetkili makam
ları, ihlalin yapıldığı diğer Âkit Tarafın yetkili makamlarının taleplerini karşılamak için kendi
ülkelerinde yürürlükte olan kanunları gözönüne almaksızın aşağıdaki önlemleri alacaklardır:
•

•

'

•

•

.

'

ı

a) Taşımacıya bildiride bulunmak,
b) Taşımacıya, ihlalin tekrarı halinde, bu anlaşmanın (c) paragrafı uyannca belli bir süre için
taşıma izninin kaldırılacağını veya iptal edileceğini bir yazı ile bildirmek.
c) Bu anlaşma maddesi temeline göre verilen izin belgesini belli süre için kaldırmak veya iptal
etmek...
2. Âkit Tarafın Yetkili Makamları, alınan ilgili tüm önlemleri diğer tarafa bildireceklerdir.
Madde 22

,

Âkit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin mümkün
olduğu kadar kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve çabuklaştınlması için gerekli gördükleri tüm
tedbirleri alacaklardır.
Madde 23 '
Taşıtların standart depolanndaki akaryakıt, gümrük vergisi ile diğer tüm vergilerden muaf
tutulacaktır. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur.
Madde 24
Değiştirilmiş bir parça, gümrük makamlannin gözetiminde imha edilecek veya tekrar ihraç
edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir.
Yedek parçaların ithali, millî kanun ve tüzüklere tabi olacaktır.
Madde 25
Âkit Taraflar arasında taşıma ve transit faaliyetlerle ilgili ödemeler, Âkit Taraflarda yürürlükte
olan kanun, tüzük ve kurallar uyannca, Âkit Taraflann yetkili bankalan tarafından kabul'edilen
serbest döviz ile yapılacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 26
Kaza bozulma veya diğer sorunların olduğu durumlarda, olayın olduğu topraklardaki Âkit
Tarafın yetkili makamlan diğer Âkit Tarafa araştırmanın raporlarını ve sonuçlarım ve diğer gerek
li bilgileri sağlayacaklardır.
Madde 27
Âkit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar, diğer Âkit Taraf
ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve tüzüklere uyacaklardır.
Bu anlaşma kapsamına girmeyen, taşımacılıkla ilgili diğer herhangi hususlar, Âkit Tarafların
kanun tüzük ve kurallarına tabi olacaktır.
.
Madde 28

.

Bu anlaşmanın uygulanmasından sorumlu yetkili makamlar:
a) Gürcistan'da Ulaştırma Bakanlığı
b) Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı
Madde 29 /
Bu Anlaşma Âkit Tarafların millî mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığını belirten
notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl yürürlükte kalacaktır.
Bu süre sona ermeden en az üç ay önce Âkit Taraflardan biri Anlaşmayı sona erdirmek istedi
ğini diğer Âkit Tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaşma otomatik olarak bir yıllık süreler için
yenilecektir.
30.7.1992 tarihinde Tiflis'de İngilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADİNA
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